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TISZTELT UGYFELUNK!

On a Magyar Tudominyos Akademia Szamitastechnikai 6s AutomatizSiasi Kutat6 Intezet - COSY Muszaki Fej-

lesztd Leanyvallalata — altal menedzselt PRIMO mikroszamitogep szoftverkatal6gusat tartja kez6ben.

A szoftverkatal6gus celja kettds. R6szben megismerteti a Tisztelt PRIMO tulajdonosokkal a mar meglevS 6s vdsa-

rolhato, valamint rovidesen arusitani kivant szoftvereket, reszben meg kfvinja mutatni azokat a teriileteket, ahol

meg lehetdseg van szoftverfejlesztesre.

Szeretnenk hangsulyozni nyitottsdgunkat, partnerei vagyunk Onnek, kifejlesztett programjait megvcisaroljuk, forgal-

mazzuk, amennyiben azok kozerdeklfidesre tarthatnak szamot.

A katal6gus az 1985 szeptemberi Sllapotot tukrozi.

Programk6szletunket folyamatosan b6vitjuk, es iigyfeleinket tajekoztatjuk az ujabb lehetdsegekrfil.

Remeljuk, egyszer az On programja is boviti Katalogusunkat.

MTA-SZTAKI-COSY
Bp. XIII.,Tiszau. 8.

Tel.: 298-036, 202-604
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BASIC-6ntanlt6

Kezdo" programoz6knak ajcinlott.

Megismerhetfi vele a PRIMO—BASIC nyelv szintaktikaja 6s szemantikSja, utastt6sk6szlete. Az egyes leckeket tesz-

tek kovetik. Elsaj^titas^val egy kozepes programozoi szintre lehet eljutni.

Futtathat6: A-48, A-64

ANGOL NYELVTAN

A program leckekre tagoltan tartalmazza a teljes angol nyelvtant. A magyarSzatok utin teszteli a tanul6t. A kazet-

t6khoz tematikai Ieir6s istartozik.

ISKOLAPROGRAMOK MATEMATIKA, FIZIKA ANYAGHOZ ELOKESZOLETBEN!

REKLAM-eszkozkent haszndlhatd programok

kepujsAg

Hasonlo a TV betiirekl6mj6hoz. Tetsz8leges fejlec 6s szoveg alakfthat6 ki, illetve (rhat6 a kepernyfire.

f£nyOjsag

Az ismert va>osi f6nyujsagokhoz hasonldan a kepernydn jobbrdl-balra v6ltoztathat6 me>etfl betiik futnak.

A szoveg egyszeruen valtoztathat6, valamint tetszSleges betOmeret adhato.
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PRIMO Pascal

A Pascal nyelv az egyik legjobban atgondolt, legjobban tanulhat6, magas szintii, blokk-szerkezetii programoz6si

nyelv. Ez a term6k egy k6nyelmes szovegszerkesztSt, egy Pascal forditot 6s futtat6rendszert foglal magaban. A for-

dft6program kozvetlenul Z 80 g6pi kodot 6llft el6, ez6rt az fgy k6szult programok atlag 5-10-szer gyorsabbak a

BASIC-ntl.

A Primo Pascal a szabvanyos PASCAL nyelv szinte teljes megvalosftasa, ismeri a teljes szabvanyos matematikai

fuggv6nyk6szletet, az osszes jellegzetes Pascal adatszerkezetet: a rekord-, mutat6-, halmaz-, feltorolt 6s intervallum-

tfpust, sot a kazettas adattarolast is tamogatja.

Term6szetesen ismeri az eljar6sokat 6sfiiggv6nyeket:

- v6ltoz6- 6s 6rtekparam6tereket, a rekurziot 6s a

— dinamikus valtozo hasznalatat is.

G6pi kodii programok beiktatasa 6s hiv6sa is kdnnyen megoldhato.

A k6sz, kiprob6lt programokat g6pi kod alakban is kazettara menthetjuk, ezek6na"ll6an,a Primo Pascal hasznalata

n6lkul is futtathatok.

A kazett6hoz r6szletes leiras is tartozik.

GRAFICS

A program 58 utasitassal bfiviti ki a BASIC-et, melyek kozott talalhato

— k6pemyo kezelo"

— mozgatd

— grafikai utasftasok

A programkazettahoz r6szletes leirast mell6kelunk, amelybol megtanulhato a program hasznalata.

CDOS

A program a COMMODORE tipusu soros perif6riakat kezeli Primo szamitog6ppel.

A program kiterjeszti a PRIMO BASIC utasftaskeszlet6t, melyek segfts6g6vel kezelhetjiik a COMMODORE soros

Buszara soros perif6riakat, pi. az 1541 floppyegys6get, a MOM altal kialakftott COMMODORE tipusu egys6get,az

MPS 801 nyomtat6t stb.

Az uj BASIC parancsok kozos jellemzfije, hogy a CMD kulcsszoval kezdfidnek 6s ez utal a COMMODORE n6vre.

A parancsok felhaszn6lhatok adminisztracios, programkezelo, allom6nykezelo 6s nyomtat6 kezeld parancsokra.

A programkazettihoz r6szletes Ieir6s tartozik.
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PRIMO-Forth

A Primo-Forth figyelembe veszi a FORTH'83 szabvanytervezet6t, valamint szamos biztonsigi 6s k6nyelmi szem-

pontot is.

Jellemzdi: FORTH'83-mal kompatibilis, jol hasznalhato a szokincse, hibakodok helyett magyar nyelvu hibaiizene-

tek, bina>is programhoz valo konnyu hozz6f6r6s, duplapontos aritmetika, System szdtar, b6vfthet3.

Az alaprendszeren kivul demonstracios programokat is tartalmaz: intelligens mem6ria-dump program, primszdm-

kereso, veletlensz^m-generator, CASE-struktura definialo szavak.

A kazettahoz egy 80 oldalas, MagyarorszSgon m6g meg nem jelent Forth nyelvleiris is tartozik, melyet kiilon is

arusttunk.

CMD

A program a kovetkezfi hexadecimalis miiveleteket teszi lehetdve a gep memoriajciban:

— a mem6ria tartalmcinak vizsgalata

— befrdsa memoriaba (hexadecimalis cimre hexadecimalis erteket)

— gepi kodti programok inditasa (hexadecimalis indft6cfmmel)

— karaktersorozat, vagy hexadecimalis k6dszcimok keresese a memoriiban

— hexadecimalis, decimalis £tszamrris.

A kiilonboza funkciok BASIC-b8l hivhatok.

Javasolt felhasznalasi teriilet: BASIC

Programok tomorftesenel, gepi kodii programok elhelyez6sen6l 6s megirasanal elonyos a hasznalata.

Futtathato: A-32, A-48, A-64
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PALLASS

Z 80 Assembly fejIesztS rendszer PRIMO-ra

Ez a program egy k6pemyos szovegszerkesztSbSI, egy Z80 assembler forditoprogrambol 6s egy futtato-belovo

programbol all.

A g6p lehetosegeinek legjobb kihasznalasat a processzor sajat utasrtisainak hasznalata teszi lehetfive. Az assembly

nyelv segits6g6vel a g6pi utasrtisokat 6s az operandusokat szimbolikus n6ven adhatjuk meg. Kiv3l6an segfti a Z 80

mikroprocesszor, illetve a PRIMO belsd" mukdd6s6nek meg6rt6s6t, megismer6s6t.

A szimbolikus nyelvu programot a k6perny6 nyujtotta lehetosegeket kihasznalo szovegfejleszt6vel vihetjiik a g6pbe,

a cursor (karaktermutato) a szoveg javitand6 pontjara mozgathato 6s javftas kozvetlenul elv6gezheto. A szovegszer-

keszto" olyan osszetett parancsokat is tartalmaz, mint szovegminta keres6se, blokk mozgatasa, parancs ism6tl6se,

sfit parancssor v6grehajt6sa.

Az assembler fordito a szabvanyos Z80 utasftask6szletet ismeri es felt6teles forditast is lehetdve tesz. Opci6i k6nyel-

mesen beallfthat6k, X opcio eset6n peldaul a szintaktikai hibanal meg6ll 6s egy Ieiit6sre atl6p a szovegszerkeszt6i

programba a hibas utasrrishoz pozicionalva.

A monitor I6nyegesen megkonnyiti a programok beloves6t: a reigszterek tartalma kijelezhetS 6sbeallfthato, a me-

moriaban ugyanezt a karaktermutat6val vez6relhetjuk, akar hexadecimalis, akar karakteres form6ban. G6pi kod

visszafejtheto assembly nyelvu alakban a keperny6re 6s a szovegszerkesztfi szovegmezSj6be is. A program futtatasa

k6nyelmesen nyomon kovethetfi akir I6p6senk6nt, aka> tor6spontok segfts6g6vel; kozben a k6perny6n I6thatjuk a

kovetkezo utasftast, valamint a regiszterek 6s egy memoriateriilet tartalmat.

Futtathat6: A-48, A-64

,KIS" ASSEMBLER

Hasonld a fenti programhoz, de szolgaltatasai szer6nyebbek.

Futtathatd: A-32, A-48, A-64
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Keljfeljancsi

Ogyessegi jat6k

A jatekosnak a jatek so ran a Jancsit fel kell vezetnie az emeletre, mikozben kulonbozo akadalyt kell legyoznie.

Az eredmenyes feljutast ponttal jutalmazza a g6p. Ha a figura lepotyog, a hat „eletebol" mindig elveszft egyet.

A j^teknak akkor van vege, ha elfogyott a hat „elet".

Ordogmotor

Ogyessegi jat6k

Ket motorost kell iildozni 6s eltalalni egy erd6ben,iigyelve arra, nehogy fanak iitkozzon a motor. Ha eltalSlta a ket

motorost, akkor nehezebb feltetelek mellett folytat6dik a jatek.

LINA

Ogyessegi jatek

Ket folyamatosan halado vonalat kell iranyitani ligy, hogy azok sem egymassal, sem onmagukkal nem utkozhetnek.

VILI,aWnyasz

Ogyessegi jatek

Egy iranyfthato emberket kell kulonbozo akadalyokon keresztiil a barlangokbol kivezetni.

Ha egy barlangban valamennyi kulcsot osszeszedte, akkor mehet a kovetkezo barlangba.

Labirintus

Jatekprogram. A szamftogep altal generalt labirintusbol kell a jatekosnak kitalalnia. Fejleszti a t6rszemleletet.

A labirintus kivansag szerint harom dimenzios is lehet.

Invazi'6

A jcit^kos — akinek haVom elete van — csatazik a tamado ellenseggel, amely mozog, mikozben bombazza a j3t6kos

kilovd allasat.

A j3t6kos talalatait a szamit6g6p osszegezi, §s amennyiben az tobb, mint az elozo j3t6k osszege, ligy azt irja be

a csucs rovatba.

VGdekezes c£lja>a a j£t6kos hdrom vedobSstya egyike mogott kereshet „mened6ket".

UFO

Ogyessegi jatek

A jatekos egy jatek soran harom urhaj6val rendelkezik.

Az urhajot egy ellenseges UFO tamadja meg, amely v^dopajzzsal rendelkezik. Ha ezt sikerul atl6ni, az UFO meg-

semmisul.

A jateknak akkor van vege, ha mindharom u'rhajo megsemmisiilt, vagy az idSszamtelo nullcihoz ert.

AJATEKOKHOZABILLENTYOZETHASZNALATATAKAZETTAk^TARTALMAZZAK!
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Tervteljesft6s 6rtekel6se OdQaranyos tervez6s)

Az iizem vagy vallalat 6ves terv6re 6pitve, annak idQaranyos lebontasaval meghatarozza az eltelt iddszakbana terv-

teljesit6s m6rt6k6t. Kiilonbozo parametereket 6s mutatdkat is szamol.

Mez&gazd. 6s 6pitSipari m6rlegegyeztet5

A PM 6rv6nyes elofrasai alapj6n a bek6rt adatok kozotti egyezos6geket 6s relaciokat vizsgalja.

8000,- Ft

Szamlakeszit6 program 1 5-20 000,- Ft

A szamlakeszites munkajdt konnyfti meg 6s elk6sziti a szamlazott adatokb6l a hov6gi feladashoz sziiks6ges jelent6-

seket is.

Uzemanyag felhasznalas e!leno>z6se 6000,— Ft

Az 6rv6nyben levd KPM-rendelet alapjan a fajlagos es halmozott iizemanyag-felhasznSlist kis6ri figyelemmel.

K6szp6nzes elszamolas eset6ben pedig 6lland6an figyelemmel kis6rheto a szem6lyenk6nti iizemanyag-fogyasztas

egy adott idoszakon belul is.

Termel6si add szarnftasa 7000,— Ft

Az 6rv6nyben levo el6ir6sok alapj6n a program a mezdgazdasagi uzemek termel6si adojat, agglomeracios tobblet-

adojat 6s adokedvezm6ny6t szamitja ki.

Hat6konysag-vizsg6lat 5000,- Ft

Az iizem legfontosabb adatai alapjan tobbf6le mutatot szamol ki (eszkozhatekonysag, terCileti termel6kenyseg

stb.). A mutatok ismerete jelent8s seg(ts6get nyujt a vezetok gazdalkod6si, illetve fejleszt6si donteseihez.

Szemelyzeti adatfeldolgozo program 1 5—1 8 000,— Ft

A szabadon v6laszthato szempontok alapjan v6gzi a dolgozok n6v szerinti kivalogat6sat. A v6logatasi szempontok

6s a feldolgozhat6 I6tsz6m barmekkora lehet.

PHARMATAX programrendszer 30 000,- Ft

A gyogyszerta>i konyvel6sek munk6it egyszerusiti le. A szamlakat szallitonk6nt 6s cikkcsoportonk6nt, a kiadasokat

pedig felhasznalonk6nt 6s cikkcsoportonk6nt gyiijti kulon-kiilon 6s egyiitt. Lehetos6g van a taksalt adatok kulonbo-

zo jellegu feldolgozasara is.

ANGOL allami nyelvvizsga-teszt 6000,- Ft

1000 db vagy kevesebb tesztk6rd6s megvalaszolcisara van Iehet6s6g. A k6rd6sek feltev6s6nek a sorrendje mindig

mas-mas. Az allami nyelvvizsgak tesztanyagat dolgozza fel.

PRIMO felhasznal6i programcsomag

A hat kis program segfts6g6vel leegyszeriisodik 6s lij szolgaltat6sokkal boviil a sz6mft6g6p haszn6lata.

2000,- Ft

Mutragyazas iizemi szamitasi modszere (elokeszuletben) kb. 7000,— Ft

Az Agrok6miai Otmutato alapjan szamitja ki adott teruleten az elovetem6nyek 6s a talajvizsgalat eredm6nyeire

tamaszkodva hat6anyag- 6s mutragya-sz0ks6gletet. Term6sbecsl6st is v6gez.

A FENTI PROGRAMOK MEGRENDELHETOK A COSY-NAL.
298-036

A felsorolt alapprogramok kiv^nsag szerint — uzemre adaptalva — tov6bb bSvfthetflk.

EGYEDI MEGRENDEL^SRE KULON PROGRAMOK KESZfTESET VALLALJUK.
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Tervegyezteto-program 6000,— Ft

Az uzem eves tervere epftve, annak iddaranyos lebontdsdval meghatdrozza, hogy az eltelt id8szak alatt hogyan

teljesftette a tervet. Meghatarozza azokat a parametereket, amelyek miatt lemaradt a teljesftessel, illetve tulteljesf-

tette a tervet.

Koltseg-nyereseg elemzise 6000,- Ft

A donteselokeszitesi eljar^sokn^l alkalmazhat6 ^r—koltseg—fedezet—nyereseg strukturat alkalmazza a program.

Lehetove teszi a meg csak tervezett, a jovfiben bekovetkezo gazdasagi folyamatok koltseg-nyereseg viszonyainak

elorejelzeset.

Hal6tervezes CPM modszerrel 5000,— Ft

Alkalmas egymashoz kapcsol6d6 tevekenysegek lehetseges vegrehajtasi sorrendjei kozul az optimalis valtozat kivi-

lasztasa>a. A felhasznalo £ltal megadott tevekenysegiddk alapj^n szamol.

Hiloterwezes PERT modszerrel 5000,- Ft

Az elfizo programmal azonos feladatot old meg. Abban az esetben alkalmazhat6, amikor a felhasznild nem ismeri

pontosan az egyes tevekenysegiddket.

Ad6szamftas 7000,- Ft

A hatcilyos rendeletek alapjdn szcimftja ki az adobevallashoz szuks^ges brutto jovedelem, munkadij, reszesedesi ado

alapadatait.

Vetesszerkezet tervezese 6000,- Ft

Az iizem adott kapacitasainak es foldteruletenek figyelembevetelevel az agazati eredmenyt maximalizaMja. Maxi-

mum—minimum korlStokat is elfogad.

Takarmanyadag optimal izacioja 10.000,— Ft

Az adott cillatfajta es korcsoport takarm^nyinak osszeaMlftarfhoz nyujt segi'tseget. A rendelkezesre alki takarma"-

nyok mennyisege es beltartalma alapjan az 6letfenntart6 es termelfi sziiksegletet kielegftd, koltsegre minimal iziilt,

optimalis takarmanyosszetetelt szamolja ki.

Tehergepkocsik menetleveleinek feldolgozasa 7000,- Ft

A KPM jelentesek elkeszftesehez nyujt segfts6get. Koltsegviselfinkent, gepkocsinkent es menetlevelenkent vegez

gyujtest. Koltsegszdmitasra is alkalmas.

KeresetszabSlyozSs 1 .2.3. verzi6i 6000,-Ft

Donteselokeszitesi lehetSseget ad, hogy az adott koriilmenyek kozott a vallalat vagy uzem szama>a melyik kereset-

szabalyoz^si forma a legkedvezfibb. Adott verzi6 eseten pedig a tenyleges ado kiszamitciscit konnylti meg.

CfmletezS program 2000,- Ft

A kifizetcihelyek sz«im<Snak, a dolgozoi letszamnak es azok berenek ismereteben megillapltja a kifizetfihelyenkenti

es vSllalati osszes igenyt a kiJIdnbdzS bankjegyekbol.

A FENTI PROGRAMOK MEGRENDELHETOK A COSY-NAL.
298-036

A felsorolt alapprogramok k(v3ns4g szerint — uzemre adaptilva - tov^bb bdvfthetfik.

EGYEDI MEGRENDELESRE KULON PROGRAMOK KESZlTESET VALLALJUK.


